
Meranie spokojnosti zamestnancov  
Vyjadrenie Vedenia JLF UK k podnetom a pripomienkam z dotazníkovej ankety 

2015/2016 
 

  Finančné ohodnotenie a odmeňovanie, finančná podpora 
1 Nie som spokojný s finančným ohodnotením pedagogického pracovníka fakulty 
2 Zamerať sa aj na pracovníkov, ktorí nemajú úväzok 1,0 a napriek tomu sú aktívni - publikačná aktivita, 

vedenie seminárov, reprezentácia fakulty v zahraničí.... Takýto pracovníci nemajú vôbec riadne "úľavy" v 
zmysle platieb za špec. štúdium, za habilitácie a pod. Takisto nie sú oceňovaní za publikácie - cenu 
dostanú kolegovia, ktorí majú úväzok 1,0 a zároveň podstatne nižšiu publik. aktivitu. 

3 Doporučujem prehodnotiť systém odmeňovania práce nepedagogických pracovníkov 
4 Prehodnotiť platy neučiteľských zamestnancov 
5 Finančné ohodnotenie - zmena tarifných platov, každý rok sa zvyšujú dôchodky ale tabuľkové platy nie. 
6 Finančná podpora do fakulty pre tvorbu nových a zaujímavejších experimentálnych metód v rámci 

výučby odboru VL 
 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 

- niektoré pripomienky sú neadresné, nie je možné ich objektívne posúdiť;  
- stupnice platových taríf sa v roku 2016 upravovali 2-krát, od 1.1. bolo zvýšenie tarifných platov o 4% 
u všetkých kategórií zamestnancov a od 1.9.2016 mali zvýšené tarifné platy pedagogickí zamestnanci 
o 6%; 
- JLF začala s účinnosťou od 1.1.2016 odmeňovať podľa HI aj vedecko-výskumných zamestnancov;  
- od 1.4.2016 mali vysokoškolskí učitelia a vedecko-výskumní zamestnanci do 35 rokov, ktorí nie sú 
odmeňovaní podľa HI, upravený funkčný plat na 1.400,00 € v prípadoch, ak splnili podmienky schválené 
akademickým senátom JLF UK; 
- s účinnosťou od 1.4.2016 sa zvyšovali z vlastných výnosov JLF UK aj osobné príplatky neučiteľom a to v 
priemere o 6 % z tarifného platu; 
- s účinnosťou od 1.9.2016 mali zvýšené osobné príplatky aj vedecko-výskumní zamestnanci o 6 % 
z tarifného platu (na zmiernenie dopadu vyplývajúceho z úpravy tarifných platov pedagogických 
zamestnancov); 
Skutočnosť, že JLF UK venuje problematike stimulačného odmeňovania zamestnancov pozornosť, 
dokumentuje porovnanie vývoja priemerného platu za rok 2016 oproti predchádzajúcemu roku: 
 

 Priemerný plat  v EUR 
Zdroj Dotačné prostriedky Dotačné + nedotačné prostriedky 
Kategória 2015 2016 Rozdiel 2015 2016 Rozdiel 
Profesor 2.946,31 3.754,46 808,15 3.307,08 4.262,90 955,82 
Docent 2.197,57 2.559,21 361,64 2.573,14 2.943,37 370,23 
Odbor. asistent 1.183,74 1.426,40 242,66 1.387,69 1.683,94 296,25 
Asistent 767,02 788,83 21,81 821,81 963,39 141,58 
Lektor 726,19 777,60 51,41 843,53 896,48 52,95 
VŠ učitelia 1.767,94 2.114,37 346,43 2.026,55 2.433,28 406,73 
Neučitelia 801,52 868,41 66,89 952,99 1.063,49 110,50 
Zamestnanci VŠ 
spolu 1.311,04 1.520,74 209,70 1.515,18 1.789,13 273,95 

Vedecko-výsk. 
zam. 1.017,15 1.495,17 478,02 1.102,27 1.657,59 555,32 

VI a J 600,16 672,04 71,88 711,73 776,91 65,18 
JLF UK spolu 1.245,71 1.466,04 220,33 1.406,14 1.681,63 275,49 



- priemerná mzda v NH za rok 2016 je 912,00 eur, tzn. že aj v kategórii „neučitelia“ bola priemerná mzda 
vyššia; 
- upraviť tabuľkové platy nie je v kompetencii fakulty; manažment JLF UK pravidelne upozorňuje na 
skutočnosť, že výška týchto platov je neadekvátna rozsahu, náročnosti a výške priemerného platu 
v národnom hospodárstve, ako aj na skutočnosť, že prax nie je spravodlivým kritériom  na stanovenie 
finančného ohodnotenia (minimálna mzda za rok 2016 - 405,00 eur, tabuľkové platy v nižších platových 
triedach sú pod hranicou minimálnej mzdy); 

  Študenti a výučba 
7 Zvážiť možnosť príjmu menšieho počtu uchádzačov - študentov na fakultu z dôvodu zvýšenia kvality 

výučby. 
Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Počet prijatých uchádzačov vychádza z vnútorného predpisu fakulty na príslušný akademický rok, ktorý 
schvaľuje akademický senát. Pri návrhu počtu prijatých uchádzačov sa berú do úvahy kapacitné, 
ekonomické, spoločenské a ďalšie aspekty, pričom prihliada aj na zabezpečenie kvality výučby. Vzhľadom 
na požiadavku akademickej obce sú už v súčasnosti počty študentov predovšetkým študujúcich v jazyku 
anglickom v nižších ročníkoch menšie. 

8 Privítal by som možnosť mobilít do zahraničia pod záštitou fakulty. 
Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Existujú možnosti zahraničných mobilít, informácia o nich je zverejnená na webovej stránke fakulty 
a informácia o prihlasovaní je každoročne zverejňovaná v dostatočnom časovom predstihu. Týka sa to 
nielen študentov, ale aj pedagógov. 

9 Veľmi mi vadí, keď študentov, ktorí opakovane nesplnil podmienky ku udeleniu zápočtu, resp. k urobeniu 
skúšky sa dožaduje extra termínov a opravu, rôznych iných opravných termínov a pod. napriek snahe o 
dodržanie smerníc univerzity sme často tlačení "zhora" týmto žiadostiam vyhovieť. 
Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Pripomienka je neadresná. 
Hodnotenie študijných výsledkov a organizácia termínov skúšok sú v kompetencii garanta daného 
predmetu, ktorý je súčasne povinný riadiť sa študijným poriadkom. V odôvodnených, individuálnych 
prípadoch (zdravotné, rodinné a iné príčiny) môže garant predmetu vyhovieť žiadosti študenta o opravný 
resp. náhradný termín skúšky, vždy však v zmysle ustanovení študijného poriadku. 

10 Rovnako som sa stretol s mávnutím rukou nad študentom s nedostatočnými vedomosťami a zapísaním 
mu za skúškou "E" s tým, že daný študent nebude u nás pôsobiť. Znižuje to autoritu vyučujúcich a kredit 
pracoviska. 
Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Na túto pripomienku je možné odpovedať a reagovať len v rámci konkrétneho prípadu. 

11 Veľké skupiny študentov (často 4 krúžky) na 1 asistenta, nie je možné zapojiť študentov do LPS už z 
kapacitných dôvodov, 30 študentom nemožno prezentovať aktuálny klinický stav pri lôžku pacienta. 
Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Táto pripomienka sa týka organizácie výučby na jednotlivých klinických pracoviskách. Budeme ju riešiť na 
schôdzi vedúcich ústavov a kliník. 

 Stravovanie 
12 Chcem sa vyjadriť ku strave. Navrhujem urobiť schránku na pripomienky - viac menej sťažnosti.  

Veľmi malé porcie. Miesto kráj. mäsa - plátky mäsa a dodržať gramáž, trochu ochutiť, veď je to neslané, 
nekorenené, veľmi múčne polievky a omáčky, rezne - katastrofa - tak tenké som v živote nevidela. Porcie 
v porovnaní s výdajňou na Novomeského je o moc menšia, ako je možné že na Malej Hore v jedálni sa na 
tanier nedá šľahačka a brusnice, keď v druhej to dajú automaticky, k minútkam núkajú polievku, keks 
vám nedajú keď vám patrí - kam to všetko putuje. Doporučujem občas nahliadnuť čo majú zamestnanci 
na tanieri. Prečo majú chlapi väčšie porcie mäsa? Nezvyknem porovnávať, ale stalo sa mi že sa kuchárka 
prehrabávala medzi rezňami a dala mi doslova najmenší, aký našla. Je toho dosť aby sa vykonala 
náprava. Ďakujem za pochopenie. 

13 Zavedenie stravenkových platobných kariet 



14 Zavedenie stravenkových platobných kariet pre každého zamestnanca 
15 Je hanbou, že na takej prestížnej fakulte sa v jedálni podávajú jedlá ktorých kvalita zodpovedá lacným, 

podradným pajzlom 
16 Miestom výkonu mojej práce je UNM, kde nemám možnosť sa stravovať bezlepkovo, keďže UNM 

neponúka takúto diétu a do jedálne JLF nemôžem z pracoviska odchádzať 
17 Stravovacie služby hodnotím veľmi negatívne. Jedlo je často na hranici stráviteľnosti, človek si pomaly 

ani nemá čo vybrať z ponuky. Počas uzatvorenia jedálne nie je zabezpečená žiadna strava, pričom 
zamestnávateľ má zo zákona povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie! V lete nefungoval 
ani bufet! 

18 Strava - upraviť výdajňu (stavebne ?!) na dekanáte tak, aby sa proces jej vydávanie zrýchlil. Výdaj 
neobmedzovať akciami v aule. A administratívnymi vylepšeniami - chystaná zmena výdaju do obedárov 
ktorá by sa nepriaznivo týkala vyučujúcich ktorí  kvôli výuke nemajú časový priestor ísť obedovať do 
jedálne (v minulosti sa v rozvrhu prísne dodržiavalo pravidlo obednej prestávky, ako pre študentov tak aj 
pre vyučujúceho). 

19 Kvalita stravy veľmi zlá, často studené jedlá, polievky samá múka, jedálniček sa stále opakuje. 
20 Prečo sa nevaria obedy keď majú študenti voľno, resp. letné prázdniny, predĺžené víkendy. 
21 Výdaj stravy - rozšíriť okienko a zefektívniť. Pracovníčky robia čo môžu ale v takých priestoroch si len 

zavadzajú. 
22 Stravovanie - pestrejšie a kvalitnejšie jedlá, jedlá sa stále opakujú, sú zahusťované múkou, sú ťažko 

stráviteľné. 
23 Stravné lístky - možnosť platenia stravnými lístkami aj v našej jedálni aby bola možnosť voľby, cez leto 

uzatvorená jedáleň na 2 týždne - nezabezpečená strava podľa zákona, keby boli stravné lístky, je 
možnosť stravovať sa aj mimo JLF UK. 

24 Možnosť výberu: stravné lístky, jedáleň. Nie každý môže jesť jedál. stravu a chodí do reštaurácií každý 
deň 

25 Jediné čo by som napísala je nespokojnosť s obedmi. Mala som možnosť stravovať sa na našom internáte 
a keď porovnám veľkosť porcií je to vo veľký neprospech našej výdajni na Malej Hore. Raz sa mi stalo, že 
na Novomeského dávali na mäso brusnicový lekvár a tu na Malej Hore lekvár vôbec na mäso nedávali, 
pritom v jedálnom lístku bol uvedený (kde skončil?). Moje pripomienky - malé porcie, moc múčne 
polievky a omáčky, šalát ku porcii prikladaný na tanier (malá naberačka), na Novomeského väčšinu v 
miske väčšia porcia, nedochutené jedlá. 

26 Stravovanie - príliš malé porcie, na Novomeského dávajú o 1/3 väčšie porcie ako na Malej Hore za 
rovnakú cenu! 

27 Stravovanie je veľmi nekvalitné, porcie sú studené a malé! Často na hranici hmotnostnej normy. Jeme  s 
hrdzavým príborom! Cena na stravu sa zvýšila bez toho aby o tom vedeli zamestnanci ! Často sa 
používajú polotovary. Jedáleň nemá snahu zlepšovať kvalitu stravy iba dvíha cenu za jedlo. 

28 Uvítala by som stravné lístky, nakoľko sa takmer nestravujem v jedálni (z dôvodu kvality stravy). Takisto 
počas prázdnin + dekanského / rektorského voľna jedáleň je zavretá a zamestnanec nemá zabezpečenú 
stravu - toto by sa určite malo kompenzovať stravnými lístkami. 

29 Vydávanie obedov - dlho sa čaká, chladné porcie. 
30 Bufet - nedodržuje otváracie hodiny, počas prázdnin zatvorený, o 10 tej už nie je možnosť výberu si niečo 

zakúpiť na jedenie 
 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 

Pripomienky možno zhrnúť do niekoľkých oblastí: 
1. Kvalita a pestrosť stravy, veľkosť porcií 
JLF UK zaslala uvedené pripomienky vedúcej jedálne JLF UK s požiadavkou priebežne overovať 
spokojnosť zákazníkov s kvalitou, pestrosťou jedál a zaraďovaním nových receptúr. Vo výdajni stravy na 
Dekanáte došlo k personálnej výmene. 
2. Organizačné opatrenia  



JLF UK realizovala organizačnú zmenu – zamestnancov z výdajne stravy previedla do stavu študentskej 
jedálne a tak týchto zamestnancov priamo riadi a prácu manažuje vedúca jedálne. Vedúca jedálne teraz 
môže zamestnancov vo výdajni stravy obmieňať. Vykonali sa aj drobné stavebné úpravy vo výdajni stravy 
na Dekanáte tak, aby strava bola aj pri výdaji v neskorších hodinách teplá a nebolo ju potrebné ohrievať 
v mikrovlnnej rúre a tiež, aby bolo rozmiestnenie kuchynského vybavenia optimálne. 
3. Stravovanie počas prázdnin, gastrolístky 
JLF UK zastáva názor, že prioritne sa má zamestnancom poskytovať strava formou poskytnutia teplého 
jedla priamo v stravovacom zariadení. Ďalšie náhradné spôsoby (stravné lístky, gastrolístky, ...) 
negarantujú účelnosť ich použitia (spravidla sa používajú ako platidlo v obchodoch a nie v iných 
stravovacích zariadeniach). 
JLF UK v  roku 2017 poskytuje všetkým zamestnancom na dobu dvoch týždňov, kedy je výluka 
v prevádzke študentskej jedálni, stravné poukážky. 
4. Bufet 
Pripomienka bola zaslaná majiteľovi a prevádzkovateľovi zariadenia. 
Možno by bolo vhodné urobiť anketu aj k stravovaniu, lebo výbor ZO má dojem taký, že väčšina 
zamestnancov je so stravou spokojná a je len niekoľko neustále nespokojných stravníkov, ktorí závidia 
susedovi o cm väčší rezeň. Isto sa dá všeličo napraviť, ale po skúsenostiach z iných zariadení si myslíme, 
že je naša kuchyňa nadpriemerná pri porovnaní kvality a ceny. A rozdiely vo veľkosti porcií na 
Novomeského vs. Malá Hora 4 sú obojstranné, niekedy o málo väčšie tu inokedy tam. 

  Odbory a sociálny systém 
31 Predseda odborov vôbec neháji záujmy zamestnancov. 
32 Chýba sociálny systém. 
33 Zo sociálneho fondu by sa mohlo poskytovať ošatné. 
34 Lepšie sociálne benefity - viac aktivít. 
35 Slabý sociálny program. Žiadne výhody - benefity. 
36 Činnosť odborov v prospech zamestnancov nulová. 
37 Darčekové poukážky - načo stravovacie? To by malo byť samozrejmosť. No neviem čo sa z toho vezme na 

vedomie. Asi zbytočné riadky. 
 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 

Pripomienka, že predseda, resp. ZO OZ neháji záujmy zamestnancov vychádza pravdepodobne 
z neznalosti, resp. nevedomosti o aktivitách a krokoch zástupcov zamestnancov, ktoré preukazujú 
priebežne počas celého roka, ale predovšetkým pri prerokúvaní Kolektívnej zmluvy a použitia 
prostriedkov Sociálneho fondu. Činnosť ZO je možné sledovať na WEB stránke 
http://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/odborova-organizacia/ 
Vyrokované napr.: 
- náhrada miezd pri PN – 80 % po dobu všetkých 10 dní, 
- odstupné a odchodné – nastavené veľkoryso tak, aby boli dlhoroční zamestnanci ocenení aj touto 
formou pri prvom odchode do dôchodku, 
- pracovné voľno s náhradou mzdy (deň matiek, 31.12.) 
- dva dni dovolenky naviac pre neučiteľov, 
- rovnaká výmera dovolenky pre zamestnancov výskumu ako u učiteľov, 
- zvýšenie príspevku na kultúrne podujatia (20,00 eur), 
- zvýšenie príspevku na stravu zo SF (na 0,40 eur), 
- zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa (na 200,00 eur), 
- zaviedol sa príspevok na organizáciu spoločných podujatí (team building) 
- zaviedol sa príspevok na úhradu nákladov na letné tábory detí zamestnancov v SR, 
- zakúpené dva nové karavany na dovolenky zamestnancov. 
JLF UK v tomto roku realizuje projekt zriadenia tzv. Relaxačného centra pre zamestnancov fakulty,  
z ktorého sa očakáva výrazné skvalitnenie podmienok pre voľnočasové aktivity zamestnancov. 
JLF UK tiež dala vyčistiť a upraviť priestor športového areálu na ul. L. Novomeského tak, aby sa uvedené 

http://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/odborova-organizacia/


športoviská mohli bezpečne využívať zamestnancami, študentmi. 
Boli zriadené prístrešky na bicykle. 
Nejde o rozdávanie darčekov, ale o snahu nájsť pre zamestnancov najvhodnejší spôsob využitia 
prostriedkov SF, čiže aby boli nezdanené a poskytnuté pre všetkých zamestnancov v hlavnom 
pracovnom pomere. 

  Dochádzka 
38 Sprísnenie evidencie dochádzky - veľa zamestnancov si rieši svoje súkromné záležitosti v pracovnom 

čase. 
39 Uvítala by som elektronický dochádzkový systém. 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Pripomienka neadresná, nie je možné ju objektívne posúdiť. Platí, že prácu zamestnancov organizuje 
a riadi priamy nadriadený, ktorý má vedomosť o účele prerušenia práce svojich podriadených 
zamestnancov. Častokrát sa stáva, že zamestnanec má na vybavovanie súkromných záležitostí vypísanú 
dovolenku, alebo priepustku, o čom však iný zamestnanec nemá vedomosť. 
Zaviesť elektronický dochádzkový systém by bolo komplikované  s ohľadom na  špecifiká zdravotníckych 
zariadení. Ak by sa mal zaviesť, tak rovnako na všetkých zamestnancov.  

  Zamestnanci a vek  
40 Dôchodcovia sa vôbec neriešia. Ak raz niekto dosiahne 70 rokov veku tak nech ostane - ako emeritný 

profesor. Po 70-tke už aj tak nemôžu byť ani garantmi. Stále sa tu vymýšľajú pravidlá ktoré neplatia na 
všetkých rovnako. 

41 Zamestnanci dekanátu - ich vedomosti spočívajú na tom že roky opakujú stále to isté a keď človek niečo 
potrebuje tak si to musí zistiť sám. 

42 Oplatí sa aj niečo písať? Po minulé roky sa nič nezmenilo. Dôchodci ostávajú. Dekanát - ved. 
Ekonomického odd. - nepríjemná, slabé vedomosti, už by sa mohli takýto porúčať. Všade sa riešia 
dôchodci, len tu nie. Ale aj ostatní dôchodci - vymeniť.  

43 Znížená kvalita služieb v administratíve z dôvodu zamestnancov, ktorí si už dávno majú užívať dôchodok 
(sú nepružní, neochotní). 

44 Zamestnanci v dôchodkovom veku - neefektívni, pomalí, vysoká chybovosť, nepružní - v mnohých 
prípadoch i vo vedúcich funkciách. 

45 Nedostatočné schopnosti osôb vo vedúcich funkciách vzhľadom k danému pracovnému postu. 
46 Chcel by som vyjadriť osobný názor na správanie pána inžiniera z Oddelenia prevádzky. Osobne ma 

obťažujú hlučné a arogantné prejavy, ktoré ovplyvňujú aj atmosféru na pracovisku. S pánom inžinierom 
je sťažená komunikácia nakoľko nie je schopný akceptovať iný názor. Mal by si uvedomiť, že už 
nepracuje pre vojenskú políciu. 

47 Zaviesť zastupiteľnosť zamestnancov (pri dovolenke, PN....) 
 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 

Zamestnávanie dôchodcov sa na fakulte rieši v súlade s prijatým dokumentom „Personálna politika – 
stratégia v manažovaní zamestnávania vysokoškolských učiteľov, zamestnancov vedy a výskumu 
a neučiteľských pracovníkov JLF UK v Martine“. 
Podmienky sú nastavené tak, aby učiteľ, ktorý je aktívny a produkuje výkony, ktoré sa započítavajú do 
ukazovateľov fakulty pre určenie dotácie zo štátneho rozpočtu, mohol pracovať aj naďalej.  
Problematickejšie je zamestnávanie neučiteľských zamestnancov, ktorí získali nárok na starobný 
dôchodok. Dosiahnutie dôchodkového veku nie je dôvodom na ukončenie pracovného pomeru. JLF UK 
musí akceptovať zákonník práce, tzn. že pracovný pomer môže so zamestnancami ukončiť len dohodou, 
ukončením v skúšobnej dobe, výpoveďou  alebo okamžitým skončením, na ktoré však musia byť závažné 
dôvody.  
Napriek uvedenému sa s administratívnymi zamestnancami v dôchodkovom veku na dekanáte dohodlo, 
že im bude upravený rozsah pracovného úväzku (skrátenie na 0,7). 

  Doprava a parkovanie 



48 Doprava - so SAD prerokovať nasmerovanie linky MHD zo smeru z Vrútok na Malú Horu 4-5... sídlo celej 
fakulty + gymnázium, popr. Vytvorenie zástavky MHD bližšie k MH 4-5 (možno linky č. 55, ktoré chodia 2 
súbežne a skoro prázdne). 

49 Prosíme linku MHD na Malú Horu, tak ako bola na Sklabinskú ulicu. 
50 Ďakujeme za stojany na bicykle. 
51 Nevyhovujúce riešenie parkovacích miest, študenti zaberajú miesta zamestnancom. 
52 Aby študenti neparkovali na miestach, ktoré sú pod Biomedom, lebo zamestnanci potom nemajú kde 

parkovať. Prečo by študenti nemohli parkovať medzi Kompetenčným centrom a dekanátom. Ale takmer 
pred dverami do Biomedu? 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
SAD k doprave na Malú Horu autobusmi MHD uviedla: 
 - v okruhu 500 m je vybudovaná zastávka MHD Ul. Hviezdoslavova, 
- nevyťaženosť linky (nerentabilná linka), 
- cestná komunikácia nevyhovuje podmienkam pre prístup vozidiel MHD (nedostatočná šírka, chýbajúce 
priestory pre chodcov, nedostatočný priestor na otáčanie autobusov).  
 
JLF UK zatiaľ nemá záujem zaviesť platené parkovanie, ktoré by problematiku parkovania zamestnancov 
vyriešilo. Dočasne boli vyčlenené samostatné parkovacie miesta len pre vedúcich ústavov  a riaditeľov 
BioMedu. 

  Aktivity 
53 Spoločné divadelné predstavenie 1x ročne pre zamestnancov JLF UK (kt. si zaplatia sami + rodinní 

príslušníci). 
54 Chýba športové a kultúrne využitie. 
55 Pracovné vzťahy - viac spoločných akcií a aktivít na budovanie vzťahov. 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
JLF UK organizovala viaceré podujatia (kultúrne – divadelné predstavenie, alebo športové), pričom 
záujem o účasť zo strany zamestnancov bola minimálna. 
V súčasnosti sa pripravujú tzv. premietacie dni, v ktorých budú prezentovať svoje vlastné zábery, snímky, 
videá zo zaujímavých destinácií, resp. zahraničných pobytov zamestnanci fakulty ostatným 
zamestnancom v priestoroch Aula Magna. 
I pre každoročné organizovanie zájazdov všetkých zamestnancov zo strany ZO OZ platí to isté, čo o 
kultúrnych a športových podujatiach, že sa mnohokrát pre malý záujem neuskutočnia 

  Pracovné podmienky 
56 Pracujeme už roky v nevyhovujúcich podmienkach. 
57 Veľké rozdiely vo vyťaženosti zamestnancov (niektorí sú preťažení, zatiaľ čo iní sa nudia). 
58 Na svojom pracovisku som max. spokojná. 
59 Sociálne zariadenia - viac sociálnych zariadení pre ženy. 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Pripomienky k nevyhovujúcim podmienkam sú neadresné, nie je možné ich objektívne posúdiť. 
Čo sa týka sociálnych zariadení, JLF UK opakovane overovala, či je ich počet v jednotlivých priestoroch 
dostatočný. Nebolo zistené porušenie predpisov Úradu verejného zdravotníctva (aj keď sa stotožňujeme 
s názorom, že v priestoroch dekanátu a Aula Magna hlavne pri organizovaní spoločných podujatí, je 
počet nedostatočný, ale v súlade s hygienickými normami).  
S ohľadom na stavebné, priestorové a dispozičné riešenie budov, nie je možné ani do budúcna riešiť 
zvýšenie počtu sociálnych zariadení. 

  Vzdelávanie 
60 Ponuka vzdelávacích / jazykových kurzov. 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Odporúčame riešiť individuálne prostredníctvom priameho nadriadeného. 



  Komunikácia a poskytovanie informácií 
61 Nedostatočná informovanosť podriadených vo viac stupňovom hierarchickom členení organizácie. 
62 Povinnosť vyčleniť si priestor nadriadených komunikovať s podriadenými aspoň 1x za pol roka 

individuálne s každým. 
63 Absencia pracovných porád so všetkými zamestnancami na pracovisku. 
64 Absencia spätnej väzby zamestnanec - nadriadený. 
65 Vedenie JLF UK každoročne nerieši pripomienky  v dotazníkoch. 
66 Chýba analýza výsledkov a pripomienok vedením fakulty, ktoré by mali byť tiež zverejňované 

(pripomienka a k nej vyjadrenie, aby zamestnanci nemali pocit, že sa každý rok tento dotazník vypíše a 
založí do archívu). 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Vedenie JLF UK prijalo uznesenie, ktorým zaviazalo vedúcich pracovísk, aby minimálne jedenkrát za 
semester zabezpečovali pracovnú poradu, resp. stretnutie so zamestnancami pracoviska. 
Výsledky dotazníkového prieskumu sa vyhodnocovali a analyzovali na viacerých úrovniach (vedenie 
fakulty, AS, porada vedúcich pracovísk), informácie o prerokúvaní sa zasielali elektronicky. V tomto roku 
sa zaviedlo vyhodnotenie pripomienok priamo do zhrnutia výsledkov dotazníkového prieskumu. 

  Iné 
67 Zjednodušiť systém objednávania tovarov a služieb (urýchliť ho). 
68 Zriadenie "PR" oddelenia.  
69 K bodu č. 30 - z domu som zvyknutá separovať odpad a nemám s tým problém kdekoľvek to zrealizovať. 

Možno keby boli aj na pracoviskách triedené koše, ľudia by sa pred vyhodením odpadu zamysleli. 
Momentálne reakcie sú "nemáme to kde dávať". Ale ako sa vraví, kto chce hľadá spôsoby, kto nie - 
dôvody. Samozrejme česť výnimkám. 

 Vyjadrenie Vedenia JLF UK: 
Komplikovaný byrokratický systém objednávania je nastavený s ohľadom na rozsah oprávnení 
a kompetencií pridelených fakulte z RUK, ako aj s ohľadom na príkazy na oblasť obstarávania tovarov, 
prác a služieb zo strany RUK.  
JLF UK sa opakovane dožaduje napr. zvýšenia hranice obstarávania bez dokumentácie, resp. zvýšenia 
hranice na zhotovovanie čiastkových zmlúv, ale zatiaľ vždy neúspešne. 
Zriadenie PR oddelenia – imidžu fakulty by to určite prospelo, do budúcna uvedenú funkciu (aj keď 
následne to vyvolá ďalšie investície – zvýšenie počtu zamestnancov, zvýšenie výdavkov) zapracujeme 
skúšobne do vhodného projektu.  
Separovanie odpadu na fakulte ako celku je zabezpečované podľa predpisov  vzťahujúcich sa na oblasť 
odpadového hospodárstva; ak vychádzame z predpokladu, že ide o pripomienku týkajúcu sa separovania 
dvoch hlavných druhov odpadu – papier a plasty, tak uvedenú problematiku by mali zabezpečovať 
individuálne na pracoviskách; 

 


